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HD-AQUA-PUR PARKETTSIEGEL 72x-0001

Opis produktu Informacje dodatkowe
HD-AQUA-PUR  PARKETTSIEGEL jest jednokomponentowym 
wielowarstwowym produktem do lakierowania parkietów, 
podłóg z litego drewna, płyt OSB, do użytku wewnątrz 
pomieszczeń, do schodów. Może być stosowany jako podkład lub 

Ze względu na swój dyspersyjny charakter lakiery wodne mają 
po aplikacji mleczno-mętny wygląd i dopiero w końcowej fazie 
suszenia tworzą przezroczystą powłokę. Do właściwego 
utworzenia filmu konieczna jest minimalna temperatura 15 °C.

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 

20°C i wilgotności powietrza 65%. Należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.

Lakiery wodne nie mogą stykać się z rozpuszczalnikami. 

Przed użyciem dobrze wymięszać. 
Wykonać zawsze próbne malowanie

Przykładowe zastosowanie
Buk naturalny podłoga parkiet 

1. Gruntowanie

1 x 80 g / m2 zagruntować HD AQUA-PUR- PARKETTSIEGEL 

723-0001 

Suszenie min. 2 h. w temperaturze pokojowej

2. Lakierowanie

1 x 80 do 120 g / m2 

HD AQUA-PUR- PARKETTSIEGEL  723-0001 

Schnięcie przez całą noc  

Szlifowanie papierem o ziarnistości  220 - 280

3. 1 x 80 do 120 g / m2 HD AQUA-PUR- PARKETTSIEGEL 

723-0001  

Pozostawić do wyschnięcia – 10 godzin

Utwardzanie powierzchni – po 5 dniach

Normy

Produkt zgodny z dyrektywą w sprawie lotnych 

związków organicznych (VOC)

DIN 68861 – 1(odporność chemiczna)

DIN EN 71 – 3(bezpieczeństwo zabawek)

Instytut Budowlany(użytkowanie wewnętrzne)

Receptura produktu nie zawiera:

toksycznych metali ciężkich, węglowodorów 

fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych 

terfenyli Bi (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) i 

formaldehydu.

Użycie

Informacje o zamawianiu

Nakładanie wałkiem lub pędzlem

Wskazówka:  Lakiery wodne muszą być używane w 
temperaturze 18-20 °C / wilgotnosć 65%

Numer katalogowy.:

72x-0001-25KI pojemnik 25 kg 

72x-0001-10KI            pojemnik 10 kg

72x-0001-5KI pojemnik 5 kg 

Stopnie połysku.:

1- naturalny mat

2 - mat                                         3 - półmat

5 - jedwabisty połysk                   8 - połysk

Przechowywanie i trwałość:

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy.
Produkt wrażliwy na działanie mrozu, przechowywać w 
temperaturze pokojowej ( maks. 30° C).  

Uwaga: Produkt wrażliwy na działanie mrozu

Dane techniczne

Lepkość:                            25 sek. DIN4

Schnięcie pyłosuchosć:    po 15-30 minutach

Schnięcie                           po 10 godzinach

Utwardzanie chemiczne :   po 5 godzin

Zużycie:    ok. 80 - 100g/m

  

     Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie  są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej.

Rentzsch-QS

Rentzsch-QS

W celu poprawy odporności chemicznej i mechanicznej do
lakieru można dodać HD-AQUA-PUR HÄRTER 7600-0005 
w ilości 5%.

www.heidelbergcoatings.pl

warstwa końcowa.
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